
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s generalforsamling 
 

onsdag den 18. februar 2009, kl. 19:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Referent: Susanne 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 

Mikael blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen 
var varslet korrekt ifølge vedtægterne. Lis og Birgit blev valgt til stemmetæller. 
 
Der var et pænt stort fremmøde. 
 

2. Formandens beretning. 
 

Formanden indledte sin beretning med at fortælle, at målet til næste år var, at det var 
bestyrelsens beretning og ikke formandens. 

        Kenneth fortsatte med at fortælle hvad der var sket i årets løb. Bla.agility- og 
lydighedskonkurrencer, foredrag om slædehunde, klikker træner uddannelse og jule-
gå-turen. 

        Kenneth sluttede med at takke aktivitets- og sponsorudvalg, køkkenpersonale, 
bestyrelse, aspiranter og trænere, webmaster og ikke mindst medlemmerne, for hvad de 
hver især bidrager med til klubben.. 
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

Birthe (kassereren) fremlagde regnskab for 2008 (1.1.-31.12.2008). Beholdningen 
udgjorde pr. 31.12.2008, 91.331,00 kr. Driftsresultatet for 2008 viste et overskud på 
3.428,00 kr. 
Det fremlagte underskrevne regnskab for 2008 blev herefter godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke kommet nogen forslag 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent, der p.t. er 150,00 kr. årligt. 
 
 

6. Valg 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
b) næstformand (modtager genvalg) Finn Friis 
c) kasserer (modtager genvalg) Birthe  
f) suppleanter (modtager ikke genvalg) 
g) kritisk revisor (modtager genvalg) Sjønne 
h) revisorsuppleant Flemming Hansen 
 
ad b) Finn Friis blev genvalgt 
 
ad c) Birthe blev genvalgt 
 
ad f) Der var 3 kandidater til posten som 1. og 2. suppleant. Afstemningen blev 
således: 
Kristina 27 stemmer,  
Charlotte 21 stemmer 
Kim 16 stemmer 
 
Kristina Laugesen blev herefter valgt til 1. suppleant og Charlotte Bøgvad til 2. 
suppleant. 
 
ad g) Kritisk revisor – Sjønne blev genvalgt 
 
ad h) Revisorsuppleant – Flemming Hansen blev genvalgt. 
 
 Den nye bestyrelse består herefter af: 
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a) Kenneth Sterup (formand) 
b) Finn Friis (næstformand) 
c) Birthe Rafsted (kasserer) 
d) Susanne Frederiksen (sekretær) 
e) Hlif Israelsen (menigt medlem) 
f) Kristina Laugesen og Charlotte Bøgvad (suppleanter) 
g) Sjønne (kritisk revisor) 
h) Flemming Hansen 
 
Aktivitetsudvalget består af: 
 

a) Martin Løren 
b) Berit Løren 
c) Julie Schwartz 
d) Charlotte Persson 
e) Pia Kristensen 
f) Sjønne 
 
  
 

 
Efter generalforsamlingen bød klubben på et par stykker smørrebrød.  

 
 
 
 
 
 

Mikael Høegh, dirigent  Kenneth Sterup, formand 
   

 


